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 صلخستالم
 

ن القرن ــــــــــم األخيرينن ـــــــــــي العقديــــــــي فئل إليه الفكر البيــصن أحدث مــا تو منظف األ اإلنتاجتقنية  تعد        
ة حيث ــــشركي للــــي و المالــة لزيادة الوعي البيئي والتي تعتبر أداة لرفع مستوى االداء البيئــــوذلك نتيجالعشرين 

ي و دم الصناعـــــــــــــــي تحقيــق التقـــــــبالتالي آن واحــد و ـــــــة و تحسين االوضاع البيئية فــفى تخفيض التكلـل علـمتع
ة ــــا لم تعد كافيـــــــــإن المعلومات الحالية التي تقدمها المحاسبة إلى المستفيدين منه و , الحماية المستدامة للبيئة

التعرف على طبيعتها  ة للمحاسبة الخضراء لقياس التكاليف البيئية وــــــــــــــن هنا تبرز الحاجـــــة ومــــإلغراض البيئ
ات ــــــــــــــة آثارها , لذا تعد المحاسبة الخضراء أداة تمد المستفيدين و متخذي القرارات بمعلومــــــمعرف ا وــــــــونوعيته

ن اإلدارة و ـــــدة فـــي تحسين جودة المعلومات المحاسبية ممـا يمكعداء البيئي و المساألف اـــمحاسبية متعلقة بتكالي
ا ـستثمار و التمويل بمدارية و القــرارات المتعلقة باالات المحاسبية مــن ترشيد القرارات اإلـــن المعلومـالمستفيدين م

هدف إلى إيضاح دور المحاسبة الخضراء فــي دعم تقنية . فالبحث ي األنظف اإلنتاجق تقنية ـــــــــــــيدعم تطبي
 . األنظف اإلنتاج
, و  األنظف اإلنتاجة ـــــــم تقنيــــــي دعــــا فــنهة االستفادة مـــــراء و إمكانيــلذ تناول البحث المحاسبة الخض        

ه ــــورة توجـــة الكافية لبلــــفتقارها للمعرفاء و راــــات بالمحاسبة الخضــــــهتمام الشركاتركزت مشكلة البحث في عدم 
 . األنظف اإلنتاجمناسب لالستفادة من مخرجاتها في تقييم إمكانيات تطبيق تقنية 

ي تجنيها ـــراء و الفوائد التــــة عن المحاسبة الخضـــعطاء صورة واضحإو تأتي أهمية البحث من خالل         
 . األنظف اإلنتاجإمكانية وصفها عنصرًا مفيدًا في دعم تطبيق تقنية ستخدامها و االشركات جراء 

 اإلنتاجم تطبيق تقنية ـــي دعــة الخضراء فــأما هدف البحث الرئيس فقد ركز على إيضاح دور المحاسب        
 نظف .األ

ي الشركات يؤثر إيجابًا ــــراء فــــستخدام المحاسبة الخضا ّا أنـــــة مفادهـإلى فرضية رئيس و أستند البحث        
 . األنظف اإلنتاجفي دعم تطبيق تقنية 

ي تتعلق ـــــستنتاجات التن االــــة مــو في ضوء الدراسة النظرية و العملية للبحث تم التوصل إلى مجموع        
ر مقاييس ــــن خاللها توفيـــم ة يمكنــــــر بيانات محاسبيـــفابموضوع البحث و العينة المختارة و من أهمها عدم تو 

ة ـــــــنشطد األــــد كبير لتحديــــة و جهـــــرق و أساليب غير تقليديــة الن تجميع هذه البيانات يتطلب طئمرتبطة بالبي
 ة الخضراء يتطلب ــــق المحاسبـــــــن تطبيأ فضاًل عننشطة . اليف و المنافــــــــع المرتبطــــــة بهـــــــذه األالبيئية و التك



المحاسبين , بما يسهم  فضاًل عنن و إداريين ـــن و فنييـــن مهندسيـــافر جهود مختلف العاملين في الشركة متظ
ي ترشيد القرارات بما يدعم ـة فـــــي المساهمـــطراف و بالتالف األـــــات المقدمة لمختلـــــــــي تحسين جودة المعلومـــــــف

 . األنظف اإلنتاجة تطبيق تقني
ي تم التوصل لها و ـــــــى االستنتاجات التـــــن التوصيات إستنادًا إلــو خلص البحث إلى تقديم مجموعة م        

لذلك ينبغي  األنظف اإلنتاجنه يعزز و يدعم تطبيق تقنية دة االهتمام بالمحاسبة الخضراء ألمنها , ضرورة زيا
في  األنظف اإلنتاجة ـــــى تطبيق تقنيــــل علـــتخاذ القرارات , و العمإيدوا منها في على صانعي القرارات أن يستف

وضاع ي خفض التكاليف و تحسين األــردودات تسهم فــــــــجميع معامل و أقسام الشركة لما تحققه من فوائد و م
   البيئية وصواًل إلى تحقيق التنمية المستدامة .   

 


